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Jāņi

Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, mūsu tauta
svin Jāņus. Šie svētki uzskatāmi par vislatviskākajiem svētkiem, kuŗus vismazāk
ietekmējušas svešas vēsmas. Senlatvijā Jāņi svinēti kopš aizvēsturiskiem laikiem,
pirmsākumi aizsniedzas nepārskatāmā pagātnē – zemkopju saules kulta laikos.
Īsti svinamais laiks ir 21. vai 22. jūnijs, kā nu katru gadu astronomiski iekrīt
saulgriežu punkts. Par to, ka svinam pāris dienas vēlāk, parūpējusies kristīgā
baznīca, piesaistot Jāņu svinēšanu Jāņa Kristītāja dzimšanas dienai, ko Romas
katoļu baznīca svētī 24. jūnijā.
Vasaras saulgriežu rituāli ir saistīti ar uguni un ūdeni, kam šai naktī piemītot
dziedinošs spēks. Tāpēc jāpeldas ezeros un upēs, kas tek pret sauli, vai jāvārtās
rīta rasā. Jāņuguni jādedzina pēc iespējas augstākās vietās, jo ticējumi vēsta, ka
uguns nes svētību tik tālu, cik tālu redzams tās spīdums. Uguns jāaizdedz saulrietā
un jāuztur degot līdz pat Jāņu dienas rītam. Tāpēc arī pazīstami ticējumi, "kas gulēs
Jāņu nakti, gulēs visu vasariņu", tādēļ svinētāji cenšas visu nakti palikt nomodā,
jo kādam taču ugunskurs jāsargā.
Jāņu gaismā pabijušie cilvēki, tāpat kā apspīdētie lauki un tīrumi, iegūst spēku
un auglību. Lai „saule grieztu zelta riņķi Jāņa tēva pagalmā”, tad Saules simbolu
– degošu uguns rituli laida no kalna lejā upē vai ezerā. Interesanta, bet reizē arī
bīstama ir arī pāri ugunskuram lēkšanas tradīcija. Tas jādara, lai attīrītos no visa
liekā. Jaunieši lec, sadevušies rokās, lai burvju spēks tos vienotu kopā.
Daba ap saulgriežu laiku ir pilnā plaukumā un saule savu enerģiju dāvā
visdāsnāk. Tāpēc šajā laikā vāktajām zālītēm ir dubultdziedinošs spēks. Vislabāk
21. jūniju Ziedu jeb Zāļu dienu pavadīt klusi, meditatīvi, pie dabas, neko neēst,
bet dzert zāļu tēju, iet pirtī, lai fiziski un garīgi attīrītos.
Tā kā dziesmā teikts, visa laba Jāņu zāle, kas zied Jāņu vakarā, Līgo pušķos
liekamas gan madaras, gan nārbulis, gan rudzupuķes, gan magones, gan vībotnes,
gan sarkanais āboliņš, gan asinszāle un daudzas citas. Namu un pagalmu rotāšanai
savukārt parasti izmanto meijas, tāpat, sargājoties no skauģiem un raganām, pie
sliekšņiem pieliek pīlādžu zarus, bet grīdas pušķo ar Jāņu zālēm un kalmēm, lai
no mājas izdzītu kukaiņus.
Vainagi ir viens no raksturīgākajiem un būtiskākajiem vasaras saulgriežu
elementiem. Tradicionāli Jāņa tēvam galvā liek ozolu vainagu, Jāņa mātei – puķu
Turpinājums 24. lpp.

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500
DARBA LAIKS

Pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās
no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Otrdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2019. gada
abonēšanas maksa ir $50.00.
Abonēšana jānokārto līdz 31. martam.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot:
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga,
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32 Parnell Street Strathfield NSW
2135, tās darba laikā.
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457,
Strathfield NSW 2135. Čeki vai
Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.
Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas
Latviešu biedrības kontā.
Banka – Westpac.
Konta vārds – Sydney Latvian Society
Limited.
BSB – 032069.
Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un
par ko maksājiet.

Uzmanību maksātājiem

Kad kārtojiet maksājumus, kā
piemēram biedra naudas utt caur
banku, tad lūdzu precīzi uzrādiet
maksātāja vārdu. Ar iniciāļiem vien
nepietiek, jo tādā gadījumā sūtītā nauda
tiek ieskaitīta SLB kontā kā anonīms
ziedojums. ■
SLB valde

SLB valdes sēde

SLB 15. maija valdes sēdē piedalās
Jānis Čečiņš, Imants Līcis, Pēteris
Kļaviņš, Ināra Graudiņa, Jānis Grauds
un Baiba Haringtona.
Valde pārrunā nama drošības un
pagalma tīrības jautājumus. Kaut
gan dzīvžogs ir apgriezts un gaismas
nama priekšā atjaunotas, vēl arvien pa
nakti nama pagalmā nāk nevēlamas
personas. Kopš ielas otrajā pusē atvēra
projāmnesamo ēdienu lodziņu, atkritumu
daudzums nama pagalmā ir pieaudzis.
Tā kā esam mainījuši paredzētā žoga

augstumu, lai saņemtu piešķirto valdības
pabalstu, līdz 30. jūnijam ir jāiesniedz
jauna tāme. Pie viena, firmām prasīs
ieteikumus kādi vārti būtu vispiemērotākie.
Vairākkārt pamanīts, ka namā pa
dienu, bez iemesla, ienāk svešinieki kas
nav saistīti ar latviešu, vai cittautiešu,
nama lietotājiem. Valde nolemj izpētīt
kādas iespējas ir nodrošināt ārdurvis.
Pārliks arī dažas iekštelpu durvju atslēgas.
Burvudas pilsētas valde nolēmusi,
ka ar 1. jūliju, komerciālos rajonos, vairs
nesavāks atkritumus. Ēku īpašniekiem ir
pašiem jāsalīgst atkritumu savācēji.
Namam ir vajadzīgs amatnieks
kuŗš varētu izdarīt dažādus labojumus.
Turpinās tādu meklēt gan starp latviešiem,
gan cittautiešiem.
Valde nolemj Lārai Veidnerei un
Selgai Tuktēnai piešķirt pabalstu šogad
piedalīties Sveika Latvija programmā.
Klāra Brūvere uzņēmusies Jāņu
sarīkojuma rīkošanu, par labu AL58.KD.
Sarīkojums notiks sestdien, 22. jūnijā,
plkst. 12.00 Sidnejas Latviešu namā. ■
Jānis Čečiņš

Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1991. gada

Bruno Poriters

Dzimis 1923. g. 9. septembrī, Latvijā
Miris 2019. g. 15. maijā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
3

Nākošais Senioru
saiets!

Nākošais Senioru saiets būs
piektdien, 14. jūnijā plkst 11:00 Sidnejas
Latviešu namā.
IEVĒROJIET – saieta sākums
pārlikts uz plkst. 11.00.
Pirmā daļā:
Visā pasaulē Kārļa Lapiņa ķirši
Saldie ķirši ir latviski. Latviski ne tik
vien ar sarkano svinīgo latviešu karoga
krāsu, bet visā būtība caur un caur latviski!
Ja ēdat ķiršus, tad jūs noteikti būsit ēduši
Lapins ķiršus. Nezinājāt? Ja ābolu šķirnes
zināt – Granny Smith, Jonathan, Pink
Lady – kāpēc ne ķiršu šķirnes? Lapins
ķiršu šķirne ir nosaukta otrās pasaules
kaŗa bēglim, Latvijas agronomam, Kārlim
Otto Lapiņam par godu. Lapiņš Kanādā
attīstīja pašu pirmo pašauglīgo ķirsi un to
nokristīja Stella. Ar šo šķirni, komerciālo
ķiršu audzēšana un attīstība mainījās visā
pasaulē līdz pat šai baltai dieniņai.
Stellas ķirsim nav vajadzīgi putekšņi
no cita koka. Pietiek ar paša putekšņiem,
lai veidotos augļi. Agrāk kādi 10% no
ķiršu dārza platības tika apstādīti ar
mazvērtīgiem ķiršiem, tikai putekšņu
dēļ. Ķiršu dārzos vairs nav jāatliek lielas
platības kokiem, kuru ķiršus nav pat
vērts nolasīt! Stellas pēcteču šķirnes,
tika attīstītas, kuŗas gatavojas vēlāk un ir
pagarinājušas sezonu. Agrāk saldo ķiršu
sezona bija īsa, varbūt dažas nedēļas,
atkarībā no vietas. Tagad tā ilgst gandrīz
divus mēnešus.
Baiba Harringtona sameklēja un
apciemoja Kārļa Lapiņa vienīgo bērnu,
Rutu Lapiņu Sosti, Kelovnā Britu Kolombijā
Kanādā. Baiba rādīs bildes un stāstīs par
ciemošanos pie Rutas, par Kārļa Lapiņa
dzīvi, darbu un veiksmēm, kā arī par
Lapiņu ģimenes aktīvo darbību latviešu
sabiedrībā.
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Otrā daļā:
Vai zinat kas pārstāvēja Latviju
Eurovison konkursā šogada maijā?
Rādīsim viņu sniegumu un interviju ar
grupu – Carousel!
Jūnijā visā pasaulē latvieši svin
Jāņus. Būs iespēja redzēt kā tos svin
cītās vietās, piemēram Straumēnos
Anglijā. Līgosim līdz! Un noteikti
vēl ko interesantu varēsim redzēt un
noklausīties.
Nāciet un līdzi ņemiet draugus.
Jānis Grauds

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2019. gada aprīlī SLB ir apsveikusi Līgu
Rutupu, Skaidrīti Veidneri, Vitu Kristovsku,
Mārtiņu Šici un Kiru Beikmani. ■

Ģimenes dienas
koncerts

Jautājums un zēni skaitīja Leona Brieža
dzejoli Labais gariņš, visi tekošā latviešu
valodā. Pēc tam Sophie Poulos un Sarah
Colley spēlēja duetā uz vijolēm Jūrā gāju
naudas gūt. Uzstājās arī pamatskolas spēļu
grupa, ko vada Sarma Strazda.
Bērni bija radījuši mākslas darbus
– putniņus ar ligzdiņām un oliņām, kas
iepriecināja klātesošo acis. Spēļu grupa
arī dziedāja Kur tu teci, Sandras Dragūnas
klavierpavadījumā. Dairas Tuktēnas un
Velgas Galviņas vadītā Zaķīšu 2. klase
tad iejūtīgi deklamēja Imanta Lasmaņa
dzejoli Es savai māmiņai un Jāņa Raiņa
dzejoli Mīļai māmiņai. James Poulos,
ar lielu pārliecību spēlēja, uz klavierēm
W.A. Mocarta komponēto Arietu (Arietta).
Beidzamā priekšnesumā visu skolēnu koris,
ar lielu sajūsmu dziedāja tautas dziesmas
Spīdēja saulīte upītes malā, Upe nesa
ozoliņu un Mana laba māmuliņa. Visas
dziesmas pavadīja Sophie Poulos un Sarah
Colley uz vijolēm, kā arī Sandras Dragūnas

FOTO: Valdis Krādziņš

Sestdien, 2019. gada 11. maijā, plkst.
10.30, Latviešu nama Mārtiņa Siliņa
zālē notika SLB pamatskolas ģimenes
dienas koncerts. Zāle bija pārpildīta.
Uzrunājot klātesošos, kuŗi bija bērni, viņu
vecāki, vecvecāki un skolotāji, pamatskolas
pārziņa pārstāvis Andris Galviņš pieminēja
mātes nozīmīgumu mūsu dzīvēs. Tad
viņš lūdza bērniem pasniegt
vecāku padomes sagatavotos
ziedus mātēm, vecmāmiņām
un skolotājām.
Koncerta daļā pirmie
uzstājās Daces Celinskas
Lācīšu klase, kas skaitīja tautas
dziesmas par māti. Sekoja
Ingrīdas Veidneres vadītā
Zaķīšu 1. klase. Meitenes
Skolēnu koris dzied tautas dziesmas.
skaitīja Jāzepa Osmaņa dzejoli

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā
pēc iepriekšējas sazināšanās:
Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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Latviešu Apvienība Austrālijā
un Jaunzēlandē

aicina

Mārtiņa Beķerejas
Meistarklases
Sestdien, 8. jūnijā
Bērniem plkst. 11:00
Pieaugušajiem plkst. 13:30
Sidnejas Latviešu Namā

Skolēniem - $5
Pirmsskolas bērniembezmaksas
Pieaugušajiem - $30
Studentiem / senioriem /
nestrādājošiem - $25

Iepriekšpieteikšanās obligāta
klara.bruveris@live.com
vai Latviešu namā 9744 8500
Atbalsta:
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klavierpavadījumā. Māra Moore, mākslas
skolotāja vēl lūdza bērniem uzdāvināt savām
mātēm viņu gleznotās vitrāžas. Beidzoties
koncertam, Andris Galviņš vēlēja visām
mātēm un vecmāmiņām priecīgu ģimenes
dienu. Viņš tad uzlūdza visus klātesošos
uz šampānieti un bagātīgām pusdienām,
ko bija rūpīgi sagatavojusi bērnu vecāku
padome. Visi vēl ilgi pakavējās pie ēdienu
galda un sarunām. ■
V.Krādziņš

Mārtiņa Beķerejas
meistarklases
Sidnejā

Jūnija mēnesis Austrālijā būs veltīts
kulinārijas meistarklasēm, kuŗas notiks
lielāko pilsētu latviešu centros Brisbanē,
Sidnejā, Melburnā, Adelaidē un Pertā.
Divas Mārtiņa Beķerejas šefpavāres,
Inese Rikša un Mudīte Dambrovska,
vadīs meistarklases kā bērniem, tā
arī pieaugušajiem, mācot Austrālijas
latviešiem slavenās beķerejas slepenās
receptes! Šī ir lieliska iespēja iemācīties
no Latvijas profesionālām šefpavārēm
kaut ko jaunu, kā arī papildināt tās
zināšanas ko esam ieguvuši no vecākiem.
Sidnejā būs divas meistarklases;
viena bērniem un viena pieaugušajiem!
Bērnu Meistarklase:
8. jūnijā, pulksten 11:00.
Šī meistarklase būs mazliet īsāka
nekā tā pieaugušajiem – 1.5 stundas.
Inese un Mudīte parādīs bērniem kā
taisīt visādas mīklas kuŗas tiek lietotas
Mārtiņa Beķerejas receptēs. Bērniem
būs iespēja maisīt un mīcīt mīklu un to
izveidot visādās formās. Tās tad izceps,
un bērni varēs ņemt līdz uz mājām.
Lūdzam lai mazākajiem bērniem līdz
ir vecāki lai palīdzētu kad vajag.

Piedalīšanās maksa pamatskolas un
vidusskolas bērniem $5. Bērniem kuŗi vēl
neiet skolā piedalīšanās ir brīva.
Meistarklase Pieaugušajiem:
8. jūnijā, pulksten 13:30.
Meistarklase ilgs apmēram 3 stundas
no plkst. 13:30 līdz kādiem 16:30iem
Pieaugušajiem meistarklase būs vairāk
demonstrēšanas stilā. Dalībniekiem būs
iespēja noskatīties kā Inese un Mudīte
pagatavo dažāus gardumus no Mārtiņa
Beķerejas ēdienkartes. Kamēr tie cepas,
varēs iedzert kafiju un parunāties ar
viešņām, uzdot viņām visādus jautājumus
par cepšanas techniku. Inese un Mudīte
arī izdalīs receptes dalībniekiem, lai
tos pašus gardumus var arī pagatavot
mājās. Pēc tam, gatavos gardumus varēs
paņemt līdz uz mājām!
Piedalīšanās maksa $30. Senioriem/
pensionāriem/ studentiem $25
Meistarklasēs var piedalīties tikai
ar iepriekšpieteikšanos. Ja vēlaties
piedalīties, lūdzu sazināties ar pasākuma
rīkotāju Sidnejā, Klāru Brūveri epasts
klara.bruveris@live.com
Meistarklases rīko Latviešu apvienība
Austrālijā un Jaunzēlāndē un tās atbalsta
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un
Mārtiņa Beķereja. ■
LATVIJAS REPUBLIKAS
ĀRLIETU MINISTRIJA

Rīgas Doma meiteņu
koris TIARA

Rīgas Doma meiteņu koris TIARA
viesosies Austrālijā un pie mums
Latviešu namā dos koncertu piektdien,
19. jūlijā – 19.00.
Rīgas Doma meiteņu koris TIARA
ir viens no spilgtākajiem un aktīvākajiem
Latvijas koncertdzīves dalībniekiem,
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Pēc izpārdotām izrādēm Melburnā un Adelaidē,
un pirms dodamies viesizrādēs uz Latviju,
Sidnejas Latviešu teātris
aicina Jūs vēlreiz apmeklēt

Kabare de Riga
Svētdien, 2019.g. 2. jūnijā, plkst. 14:00.

Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē.

Jauni
mākslinieki

Izcilu mākslinieku priekšnesumi,
ievērojama deju kapella,
dziesmas.
Kafejnīca un bufete atvērtas.

Jauni
priekšnesumi

Ieeja $30, pensionāriem un studentiem $25, latviešu skolu skolēniem bez maksas.

Vēlami 1920.-30. gadu tērpi, vai tērpu iezīmes.
Biļetes pārdošanā SLB veikalā.
Sēdvietu skaits ir ierobežots un to nav iespējams papildināt.
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vairākkārtējs starptautisko koŗu konkursu
uzvarētājs un radoša laboratorija
daudzām jaunām mūzikālām idejām.
Klausītāji un kormūzikas profesionāļi
visā pasaulē šīs mirdzošās balsis un
acis pamana un izceļ starp desmitiem un
simtiem citu, pat pēc vairākiem gadiem
atceroties viņu sniegumu.
Dziedātājas. TIARA grezno teju
visus nozīmīgākos Latvijas notikumus
– Skolu jaunatnes un Vispārējos
latviešu Dziesmu un deju svētkus,
valsts svētku koncertus, dažādus
starptautiskus pasākumus un
kormūzikas pirmatskaņojumus. Bez
TIARAS sudrabainā skanējuma nav
iedomājami nevieni nozīmīgi svētki.
2018. gada septembrī koŗa skanīgās
balsis saviļņoja arī Rīgas Domu pāvesta
Franciska vadītā dievkalpojuma laikā.
Kopš Rīgas Doma koŗa skolas
(RDKS) dibināšanas, kad skolā mācījās
tikai dažas meitenes, koris audzis un
mainījies, šobrīd tajā apvienojot 90
dziedātājas ar skaistām balsīm, lielām
darba spējām un vienreizīgu enerģētisko
potenciālu. Mēģinājumi, koncerti,
izrādes, konkursi – tā ir nepārtraukta
radošā darbnīca, spēku un spēju
pārbaude, zināšanu apliecinājums,
cilvēcisko īpašību un personību parāde.
Ik dienu, ik reizi mainīgas, dzīvīgas,
atvērtas, prieka un gaismas pilnas –
tādas ir meitenes RDKS un korī.
Par koŗa dibināšanas gadu tiek
uzskatīts 1997. gads, kad Guntas
Birziņas vadībā sākās rosīga un aktīva
koncertdzīve un dalība Rīgas baznīcu
dievkalpojumos. Šobrīd korī dzied visas
RDKS meitenes no 3. līdz 9.klasei – no
9 līdz 16 gadu vecumam. Kopš 2000.
gada kori vada diriģente Aira Birziņa.
Mūzas. Koŗa repertuārs ir plašs
un daudzveidīgs, jauno dziedātāju
nošu mapēs vietu rod gan latviešu
tautasdziesmu apdares un

oriģināldziesmas, gan sakrāla un
laicīga senā mūzika, klasika, romantiskā
un mūsdienu mūzika, viss no 13. līdz
21. gadsimtam. Jaunrade ir viena no
svarīgākajām koŗa TIARA darbības
jomām. Sadarbībā ar latviešu
komponistiem koncertos skan aizvien
jauni skaņdarbi korim, bagātinot koŗa
repertuāru un Latvijas mūzikas telpu.
Šim korim komponējuši Pauls Dambis,
Selga Mence, Valts Pūce, Raimonds
Pauls, Aivars Kalējs, Evija Skuķe,
Valdis Zilveris, Jānis Lūsēns, Mārtiņš
Brauns, Uģis Prauliņš, Juris Kulakovs,
Rihards Dubra, Renāte Stivriņa, Laura
Jēkabsone, Juris Vaivods, Andris
Sējāns, Līga Celma-Kursiete, Lolita
Ritmane un citi. 2018. gada nogalē klajā
nāca Rīgas Doma meiteņu koŗa TIARA
kompaktdisks “Ziemas dziesmas”,
bet 2019. gada sākumā ‒ disks “Caur
sidraba birzi gāju”. Tajos ieskaņotas
latviešu komponistu tautasdziesmu
apdares un oriģināldziesmas, daudzas
no tām – kā īpaši veltījumi korim TIARA.
Aktrises. Radošs, aizraujošs un
vienmēr pārsteidzošs koŗa darbības
lauks ir arī dažādi koncertuzvedumi
un oriģinālprogrammas.
Starp nozīmīgākajiem minami
koncertuzvedums un dziesmu krājums
„Gribas drusku pablēņoties”, kuŗā Valda
Zilvera un Jāņa Liepiņa aranžējumos
skanēja studijas „Dauka” animācijas
filmu dziesmas, Rīgas Doma meiteņu
koŗa biedrības producētais projekts
„Kartupeļu opera” ar Ineses Zanderes
libretu un sešu latviešu komponistu
oriģinālmūziku, Juŗa Kulakova
dramatiskā kantāte „Sarkanais vilciens”,
Riharda Dubras „Te Deum” un “Stabat
Mater”, Karla Dženkinsa „Adiemus.
Songs of Sanctuary”, Endrū Loida
Vēbera „Jāzeps un raibais brīnumsapņu
mētelis”, Uģa Prauliņa „Dzīvības koks”,
Imanta Ramiņa operas ”Lakstīgala”
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pirmuzvedums Latvijā un citi.
Princeses. Koris TIARA ir kronēts
ar klausītāju mīlestību Latvijā un visā
pasaulē. Par to liecina arī daudzās
prestižos konkursos iegūtās balvas,
tostarp 1. vieta European Broadcasting
Union un BBC Radio 3 rīkotajā konkursā
Let the Peoples Sing 2003. gadā
Londonā un četras iegūtās balvas,
tostarp Grand Prix Kutxa, 41. Tolosas
koŗu konkursā Spānijā 2009. gadā.
Savukārt 2017. gada jūlijā TIARA bija
īpaši uzaicināto koŗu vidū 11. Pasaules
Kormūzikas simpozijā Barselonā,
Spānijā un sniedza četrus solokoncertus,
tai skaitā uzstājās prestižajā koncertzālē
L`Auditori.
AIRA BIRZIŅA ir Rīgas Doma koŗa
skolas meiteņu koŗa TIARA diriģente
kopš 2000. gada, kā arī viena no
izcilākajām sieviešu koŗu diriģentēm
Latvijā, koŗa diriģēšanas profesore
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā un vairāku koŗu vadītāja.
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Airas Birziņas muzikālajam žestam
klausa gan sieviešu koŗa DZINTARS
/Rīga/, gan sieviešu koŗa RASA /
Ogre/ dziedātājas, kā arī Vispārējo
latviešu Dziesmu svētku kopkoris.
Aira Birziņa ir Latvijas koŗu nozares
padomes eksperte. Regulāri vada
meistarklases un kursus, uzstājas
lekcijās, semināros un konferencēs,
piedalās dažādu konkursu žūrijas
darbā Latvijā un ārvalstīs. Apbalvota ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta
Atzinības rakstu (2018), Triju Zvaigžņu
ordeni (2015), Ogres novada Kultūras
centra gada balvu kultūrā “Zelta liepa”
2018, Ogres novada Kultūras centra
Gada balvu kultūrā 2017, Rīgas domes
gada balvu kultūrā „Baltais zvirbulis”
(2015), Kultūras ministrijas prēmiju
tautas mākslā (1999).
Apveltīta ar milzīgu enerģiju un
darba spējām, Aira Birziņa prot aizraut
un iedvesmot savas dziedātājas. Viņa
Turpinājums 19. lpp.

Sporta kopa Spars Latviešu namā
Apbalvošana

Sestdien,18.
maijā
Spars
noturēja gadskārtējo
apbalvošanas
pēcpusdienu Mārtiņa
Siliņa zālē. Pirms
oficiālās daļas
Sparieši sagatavoja
garšīgas pusdienas
– cīsiņas, skābie
kāposti un karstie suņi
bērniem. Liels paldies
Tuktēnu, Veidnera un
Sīkais kundzēm par
Spara peldēšanas acīkstēs apbalvotie dalībnieki
garšīgiem kāpostiem.
Pēc pusdienām
visi pulcējās Mārtiņa Siliņa zālē uz pēc ilgiem gadiem noturēja galda tenisa
apbalvošanu. Spara prezidents Viktors sacīksrēs. Šogad vislabākie peldētāji
Sīkais uzrunāja dalībniekus un nodeva bija brāļi Dainis un Emīls Galviņi. Dainis
Spara darbības pārskatu. Šogad Spars un Emīls nopeldēja visās sacensībās ar
noturēja peldēšanas sacensības, ļoti ātriem laikiem – apsveicam abus par
sporta nodarbības Stratfildas parkā, labām sekmēm. Sacensībās piedalījās
Spars piedalījās Austrālijas Latviešu 22 bērni un vairāki vecāki. ■
meistarsacīkstēs basketbolā un šogad

2019. g. galda tenisa
sacensības

Pēc apbalvosanas pusdienām,
skolas saime, vecāki un draugi pulcējās
uz galda tenisa sacensībām. Skolas
bērni ar lielu prieku un entusiasmu
spēlēja galda tenisu. Jaunākiem
bērniem deva pamācības par spēles
likumiem un sišanas praksi. Gandrīz
visi skolas bērni piedalījās un sekojošie
bērni izcīnīja godalgas. Bērni zem 10
gadiem, godalgas izcīnīja Maija Peiris
un Dzelme Ligera. Puikas zem 13
gadiem, pirmo vietu izcīnīja Aleks Taylor

Bērnu galda tenisa čempioni –
Aleksandra Vaskune, Aleks Taylor,
Dainis Galviņš, Marta Svilāne, Maija
Peiris un Dzelme Līgera.
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un otro vietu Dainis Galviņš. Meitenes
zem 13 gadiem pirmo vietu izcīnīja
Aleksandra Vaskune un otro vietu Marta
Svilāne.
Vīriešu sacensībās piedalījās
14 sportisti un sieviešu sacensībās
piedalījās 11 sportistes.
Gan vīriešu, gan sieviešu spēlēs
redzēja augstu līmeņu spējas un visi
centās pārspēt savus pretiniekus.
Sieviešu sacensībās pirmo vietu izcīnīja
Ināra Sīkā un otro vietu Ingrīda Bērziņa.
Vīriešiem pirmo vietu izcīnija Robs
Balabka un otro vietu Normunds Ronis.
Kopā piedalījās 45 spēlētāji un
skatītāji pavadīja jauku pēcpusdienu
draudzīgā vidē. Liels paldies Spara
prezidentam Viktoram Sīkam par
sacensību vadīšanu. Sparieši atkal
noturēs sacensības nakošgad un cer
redzēt visus kuplā skaitā! ■
Toms Veidners
Sieviešu galda tenisa čempioni – Ināra
Sīkā un Ingrīda Bērziņa.

No kreisās – Normumds Ronis, Ināra Sīkā, Robs Balabka,
Ingrīda Bērziņa, Viktors Sīkais un Toms Veidners.
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Sestdien, 22. jūnijā,
plkst. 13.00

Ieeja brīva

Varēs arī nopirkt ziedu
vaiņagus par $10 –
japasūta iepriekš
klara.bruveris@live.com

Varēs: Noprikt pusdienas,
karstvīnu, Latvijas alu;
Dziedāt un izdancoties!
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
Grāmatas

Imants Jansons
“MANU DIENU GRĀMATA” - Latviešu leģionāra dienasgrāmata $20
Biruta Apene-Klārka
“DOMU KAMOLS” - dzejas un patiesi stāsti $20
Lidija Mednis
“VĒTRAS TRAUKTI DZIEDĀTĀJPUTNI” - atmiņas $40
Raimonds Sokolovskis
“VARAVĪKSNES LOKĀ” - filozofiskas un reliģiskas pāromas $25

Okupācijas muzeja grāmatas:

Rita Perkons “A LATVIAN’S WAR” $25
Anna Velēda Žīgure “VIŅI CEĻĀ” $20
Rūta Upīte “VĒL TĀ GRIBĒJĀS DZĪVOT” $20
LOM Biedrība
“PIEMIŅAS VIETU CEĻVEDIS PA RĪGU UN RĪGAS APKĀRTNI” $35
Māris Bišofs un Anda Līce “SVEŠA VARA” $25
Inara Verzemnieks “AMONG THE LIVING AND THE DEAD” $30
Staļinisma upuru liecības “VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $20

2019. gada kalendārs ar vārda dienām
Rotaslietas

Nameja un Septiņdienu gredzeni, kā arī citas latviskas sudraba rotaslietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi
Dažādi kompaktdiski

CD – Latvijas vokālā grupa “Latvian voices”
„TĀ KĀ TAKA” Cena $15
SPECIĀLS dubult CD izdevums “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām. Cena $20

Latvijas produkti
Dažādi ievārījumi
Šprotes
Nēģi
Dzērieni
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2019. gada jūnijā.

Daugavas Vanagu
Austrālijā valde

2019. g. ziedojuma akcija
D a u g a v a s Va n a g u n o d a ļ a s
Adelaidē, Kanberā, Melburnā, Pertā
un Sidnejā turpina palīdzības darbu
Latviešu tautai un sabiedrībai Austrālijā
un Latvijā. Pielikumā ir pārskats par
visu Austrālijas DV nodaļu ziedojumiem
2018.gadā. 2018.g.ziedojuma akcijā,
nodaļas saņēma ziedojumus $22,365
apmērā, bet DV nodaļas pašas no
saviem līdzekļiem ir ziedojušas daudz
lielāku summu $179,265 apmērā.
Lielākais atbalsts ir bijis leģionāriem
Latvijā. Pasaules mērogā, DV
organizācija jau ilgus gadus maksā
par leģionāra medikamentiem, zāles
utml. un 2018 gadā tas izmaksāja EUR
60,927 (ap $AUD 100,000). Austrālijas
DV devums $47,000 sedz gandrīz

pusi no 2018. gada izdevumiem.
Latvijā patriez ir apmērām 90 leģionāri
kas saņem zāles ar DV palīdzību un
laika tecējumā, katru gadu tas skaitlis
samazinās. DV ir ļoti apmierināti ka
vecuma dienās varam palīdzēt uzturēt
Latvijas brīvības cīnītāju veselību. Tanī
pašā laikā katru mēnesi saņemot zāles,
legionāri var pakavēties, iedzert tēju un
šo to parunāt un pastāstīt par savu dzīvi.
Tiem kas nevar paši atbraukt, vai tiem
kuri dzīvo laukos, zāles tiek aizvestas.
Plašā ziedojuma sarakstā arī
parādās ziedojumi Okupācijas muzejam
$14,500, Vītola fonda stipendījas
$20,500, Zemessargiem $7,500, un
vēl daudziem citiem. Daudzi un dažādi
ziedojumi nāca no Austrālijas latviešiem,
ieskaitot latviešu skolām, nometnēm, un
kultūras pasākumiem, kopā $22,716.
Aicinam tautiešus palīdzēt Daugavas
Vanagiem ar ziedojumiem Daugavas

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām
Sestdien, 2019. gada 1. jūnijā, plkst. 12.00 – 13.30.
Cūkas cepetis un citi gardumi.
Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.
15

Vanagu 2019.gada līdzekļu vākšanas
akcijā. Lūdzam izpildīt ziedojuma
lapiņas un kopā ar ziedojumu nosūtīt
DV Sidnejas nodaļai pirms 30. jūnija.
Lapiņas apakšdaļā ir informācija ja
vēlaties maksāt tieši bankas kontā.
Vēlreizi, Liels paldies visiem kas
ziedoja 2018. gadā.■
Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.

maksājumi. G.Zariņa apciemojusi četrus
seniorus, kas atrodas aprūpes namā.
DV Sidnejas nodaļas pilnsapulce
notiks sestdien, 5. oktobrī, plkst.
10.00. Nākamais sarīkojums DV
namā sestdien, 1. jūnijā, plkst. 12.00,
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Gadskārtējā DV Centrālās valdes
sēde šogad notiks Kanadā no 9.-11.
jūlijam. Austrālijas DV pārstāvēs I.Sīkā ■.
Ilga Niradija.

DV Sidnejas nodaļas
valdes sēde

Pazīsti Latviju

DV Sidnejas nodaļas valdes sēdē
2019.g.3.maijā piedalījās Ināra Sīkā,
Gundega Zariņa, Roms Senkēvičs, Ilga
Niradija.
Valdes priekšsēde I.Sīkā ziņoja,
ka lietus un vētras sabojātie jumti
salaboti, birojā ielikta jauna grīda.
Attiecīgie maksājumi: $1,540 un $400.
Vēl jāatjauno grīda YACAH (Your Age
Care At Home) birojā. Valde nolēma,
kā kompensāciju, atbrīvot YACAH no
viena mēneša īres maksas. Bez vētras
bojājumiem, jāturpina telpu remonta
darbi un uzlabojumi. Pie lielajiem
ieejas vārtiem ir pielikta atslēga ar koda
numuru (combo lock) un mazie vārti
nodrošināti no iekšpuses. YACAH valde
ir iesniegusi vairākus priekšlikumus
un norādījumus, kā uzlabot nama
drošību un 2.stāvā zāles pieejamību
invalīdiem un veciem cilvēkiem, lai zāli
varētu izmantot saviem sarīkojumiem.
Valde vienojās, ka priekšsēde turpinās
sarunas ar YACAH, lai atrastu abām
pusēm pieņemamu risinājumu.
R. Senkēvičs nosūtījis dzimšanas
dienu apsveikumus senioriem, kā
arī atgādinājumu biedriem, kas nav
samaksājuši biedru naudu. Nokārtoti
gadskārtējie apdrošināšanas
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Ar šādu nosaukumu 12. aprīlī jau
piekto reizi notika sacensības (Latvijā
saka konkurss) devīto klašu skolēniem
no 12 Valmieras pilsētas un novadu
skolām. Piedalījās 20 komandas ar 60
skolēniem. Sacensību ierosinātāja ir
DV organizācijas Vanadžu priekšniece
Klāra Mētra. Viņa arī sagādā balvas
un sacensību atbalstītājus. Šogad tādi
bija DV Latvijā priekšnieks Andrejs
Mežmalis, DVL Talsu nodaļa, Londonas
vanadzes, Eiropas parlamenta deputāte
Inese Vaidere un deputāts Aleksejs
Loskutovs. Visiem dalībniekiem bija
sagādātas brīvas pusdienas.
Skolēniem bija jāveic 10 dažādi
uzdevumi, kas saistīti ar Latvijas vēsturi,
ģeografiju un sociālajām zinībām.
Jāspēj orientēties Latvijas un Eiropas
kartēs. Tā kā šogad Latvijas bruņotie
spēki atzīmē savu simtgadi, jautājumi
bija arī par strēlniekiem, leģionāriem,
armijas formas tērpiem, dziesmām.
Uzdevumu un jautājumu sagatavotāji,
kā arī vērtētāji bija Valmieras Pārgaujas
ģimnāzijas skolotāji ar pieaicinātiem
vēstures speciālistiem no Valmieras
pilsētas mūzeja. Sacensības notika
Kocēnu Tautas nama zālē, jo pārbūves
dēļ Pārgaujas ģimnāzija bija slēgta.Tā
atbalstītāju vidū nokļuva arī Kocēnu

novads un Kocēnu novada izglītības
pārvalde.
Sacensībās 1. vietu ieguva Valmieras
Valsts ģimnāzijas 2. komanda. Otro
vietu ieguva Valmieras Valsts ģimnāzijas
1. komanda, trešajā vietā Rūjienas
vidusskolas 3. komanda.
Šie uzvarētāji saņēma naudas
balvas, kā arī grāmatas un nelielus
suvenīrus. Pārējie dalīnieki saņēma
grāmatas, piemiņas diplomus un
suvenīrus. Grāmatu balvas ieguva arī
katra no dalībskolām. Nobeigumā Klāra
Mētra aicināja visus gatavoties nākamā
gada konkursam.
(Informācija no Pārgaujas ģimnāzijas
skolotāja Juŗa Mūrnieka raksta). ■
Ilga Niradija

Veidot vēl
neuzrakstīto Latvijas
vēsturi.
Profesore Inese Vaidere intervijā
Daugavas Vanagiem.
2019. g. 6. maija intervijas izvilkums.
Maijā mēs svinam Latvijas Neatkarības
atjaunošanas dienu. Lai kur mēs katrs
būtu pasaulē, Latvija mums ir tikai viena.
Maijā ir arī Eiropas diena, un diena,
kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā.
Svarīgi ir, kāda būs Eiropas nākotne,
jo Latvija ir Eiropas daļa. Maijā mēs
visi dodamies arī vēlēt, šogad tas ir
25. maijs, kad atkal izšķirsies Eiropas
Savienības nākotne, ceļš, kādu tā ies, un
līdz ar to arī Latvija. Ko un kā vēlēt, par to

jautājums ir daudziem. Un nebūt ne viegls.
Solījumi ir daudzi, bet kā ir ar darbiem?
Skats uz Eiropas lietām visdziļākais
ir tiem ļaudīm, kuŗi tās reāli pārzin un
kuŗi strādā Eiropā ik dienas. Daugavas
Vanagi kā pasaules latviešu organizācija
arvien ir iestājusies par Latviju, tās
brīvību un neatkarības saglabāšanu.
Tas ir svarīgi Latvijai, latviešiem visā
pasaulē, Latvija ir sargājama un tās
nākotne ir arī visas tautas nākotne. Kā uz
procesiem vēsturē, Latvijas neatkarības
atjaunošanā un patreiz Eiropā raugās
EP deputāte, profesore Inese Vaidere, to
likās interesanti uzzināt. Viņas pieredze
Latvijas brīvības un neatkarības ceļa
stiprināšanā ir ļoti liela.
Kā Jūs raugāties uz trimdas nozīmi
Latvijas neatkarības atjaunošanas
procesā?
Vispirms par tās trimdas nozīmi,
pie kuŗas pieder arī mans tēvatēvs,
kuŗam arī nācās atstāt labi iekopto,
veiksmīgo zemnieku saimniecību 1944.
gadā. Šīs pēckara trimdas ieguldījums
ir nenovērtējams. Tas ir gan informatīvs,
gan finansiāls, gan arī zināšanu atbalsts,
jo Latvijas neatkarības atjaunošanas
pirmajos gados bieži nebija izpratnes, kā
vispār funkcionē tirgus ekonomika. Trimdas
tautiešu ieguldījums Latvijas neatkarības
atjaunošanā patiešām ir ārkārtīgi liels. Es
ļoti augsti novērtēju tos trimdiniekus, kuŗi,
Latvijai atgūstot neatkarību, ir atgriezušies
Latvijā un turpina palīdzēt. Arī tos, kuŗi
kādu iemeslu dēļ nav varējuši atgriezties,
tomēr interesējas par Latviju un palīdz
savu iespēju robežās. ■
Turpinājums nākošā Ritumā

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru.
Robertu Dubavu – dzimis 1921. g. 7. jūnijā, Rīgā, Latvijā
miris 2019. g. 15. maijā, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1986. gada (33 gadus).
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YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā,
49-51 Stanley Street, Bankstown,
NSW 2200
Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 1. jūnijā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 6. jūlijā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $300.00
DV Mēnešraksta abonements gadā
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership
$25/$20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every
Tuesday from 9am to 12noon and every
Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are
Latvian artifacts, souvenirs and traditional
Latvian jewellery.

Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi.
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas
nodaļu.
Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš,
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas
akcijām, atbalstījis Zemessargus.
DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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Rīgas Doma koris TIARA.
Turpinājums no 10. lpp.
turpina latviešu kordiriģēšanas meistaru,
savu skolotāju – Jāņa Lindenberga,
Edgara Račevska un Imanta Kokara
– tradīcijas un nodod šīs zināšanas
tālāk gan Rīgas Doma koŗa skolas
audzēkņiem, gan Mūzikas akadēmijas
studentiem. Airas Birziņas vadībā
koris TIARA guvis lielākos panākumus
starptautiskos konkursos un sagatavojis
daudzas lieliskas koncertprogrammas
un uzvedumus, no skolas koŗa kļūstot
par vienu no izcilākajiem Latvijas
mūzikas dzīves dalībniekiem. ■
Diriģente, A. Birziņa.

Balts galdauts
un Kurzemes
cietoksnis.

4. maijā Daugavas Vanagu Sidnejas
nodaļa atzīmēja Latvijas neatkarības
atjaunošanu 1990. gada 4. maijā ar
baltā galdauta svētkiem un Kurzemes
cietoksni. Kurzemes cietoksnis
pabeidza pretoties uzbrucējiem pirms
74 gadiem, kad sarkanarmijas gūstā 8.
maijā padevās cietokšņa vācu armijas
kaŗavīri, kuŗu skaitā kāds viens no
septiņpadsmitiem bija latviešu legionārs
no 19. divīzijas. Cietoksnis nozīmē
nocietinātu vietu, kas, aplenkta, turpina
pretoties un nepadodas uzbrucējiem.
Padomju hierarchija un viņu pakalpiņi
tomēr nelietoja cietokšņa vārdu, bet
to apzīmēja par Kurzemes katlu. Ja
jau katls, kas tad tur vārijās? – Pirms
29 gadiem Padomju Latvijas Augstākā
Padome nobalsoja, ka atjaunojama
Latvijas neatkarība, kaut gan ar
nosacījumu: pēc 2 gadiem. Notikumi
nākamā, 1991. gada augustā gan

pavirzīja neatkarību uz priekšu.
Atklājot 4. maija sarīkojumu,
Gundega Zariņa piemineja abas šīs
dienas, gan Kurzemes cietoksni, gan
Latvijas neatkarības atjaunošanos, un to
piemiņai visi pacēla šampānieša glāzes.
Piemiņas pusdienās bija cūkas
cepetis ar vārītiem kartupeļiem, ķirbi un
skābiem kāpostiem, bet saldā ēdienā
kārtainais deserts un kafija ar kūkām.
Vērošanai uz ieslēgtā TV aparāta
varēja redzēt videofilmā 1988. gada
Baltica uzvedumu Rīgā, kuŗā galvenie
dalībnieki bija Baltijas tautu: igauņu,
lietuviešu un latviešu etnografiskie
ansambļi un to uzvedumi, parādot arī
Dainu kalnu Brīvdabas mūzejā, skatu
caur Turaidas pils logu, citas vietas
Brīvdabas mūzejā un Mežaparka
estrādē un skatītāju solos.
Loterijai pārdeva 50 centu biļetes
un tur varēja laimēt, cita starpā, gan
saldumus, gan grāmatas.
Pirms sarīkojuma beigām vēl
apmeklētāji, kuŗu, kopā ar rīkotajiem
bija pāri par 20, dziedāja Es dziedāšu
par tevi, tēvuzeme un Mirdzot šķēpiem
zeltsaules staros. ■
Juris Krādziņš

Dārza svētkos
baznīcā un draudzes
namā

Dārza svētki 5. maijā iesākās ar
dievkalpojumu un koncertu Svētā Jāņa
baznīcā.
Dievkalpojuma svētrunā mācītājs
Kolvins Makfersons (Colvin S.
MacPherson) salīdzināja kristīgo dzīvi ar
deju Dieva vadībā. 136. psalms iesākas
ar vārdiem: „Teiciet to Kungu, jo Viņš
ir laipnīgs, jā, tiešām, Viņa žēlastība
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paliek mūžīgi.” Kā dievišķā dejā mums
jāseko viņa vadībai. Dievisķā dejā
pazūd šaubas, bailes, dusmas un
grēks un tā vietā nāk mīlestība, prieks,
miers, pacietība, laipnība, labprātība,
uzticamība, lēnprātība, atturība (6.
pants no Pāvila vēstules galatiešiem
5. nodaļas. Ja mēs kurnēšanas vietā
dzīvojam pateicībā, tad ejam vienā solī
ar Dievu.
Dievkalpojuma nobeigumā bija
dziesma, kuŗā „Dievs, pateicos par katru
saules staru, ar ko Tu mūsu dienas
gaišas dari.”
Lūgšanai un Svētīšanai sekoja
Sidnejas latviešu vīru koŗa koncerts, kuŗā
Voicecha Višņevska klavierpavadījuma
diriģente Daina Jaunbērziņa novadīja 6
dziesmas, kas iesākas ar svinīgo, lēno
Jāzepa Vītola dziesmu Dievs dziesma

man ar Gellerta vārdiem, turpinājas ar
Jurjānu Andreja Lūgšanu no garīgās
kantātes, kam sekoja spēcīgā Bruno
Skultes Dieva varenība ar K. Kundziņa
vārdiem, lēnā un svētsvinīgā Riharda
Dubras Lūģšana ar vārdiem no 25.
psalma, K. Šulca spēcīgā Slavēts tas
Kungs un, nobeigumā Jāņa Sieriņa
spēcīgā un apliecinošā dziesma Dievam
slava ar K. Eliasa vārdiem. Baznicā,
kuŗā ir izcila akustika, dziesmas skanēja
vareni un spēcīgi un izpelnījās skaļus
aplausus pēc katras un pateicības
vārdus no macītāja koncerta beigās.
Pēc koncerta apmeklētāji devās
uz Draudzes namu, kur azaidā varēja
saņemt desas un sautētos kāpostus
no Māras Timermanes un Ivara Birzes,
gaļas pankūkas un buljonu no Velgas
Galviņas, Ritas Plikšes un Pēteŗa

Lūgums no Dzintaru valdes

Latviskās izglītības veicināšanas kooperatīvā sabiedrība (Latvian Educational
Advancement Cooperative Society) ir atbildīga par īpašumu Dzintari, kas atrodas
pie jūras uz dienvidiem no Adelaides un kur mājo Annas Ziedares Vasaras
Vidusskola.
Valde ir atbildīga par Dzintaru paju īpašnieku saraksta uzturēšanu. 1980s gados,
vairāki simti cilvēku ziedoja $100, vai vairāk, lai atbalstītu īpašuma iegādi un telpu
uzbūvi. Gadu gājumā, daudziem ir mainījušies dzīves apstākļi, varbūt ir notikušas
adrešu maiņas, vārdu maiņas, pajas ir varbūt nodotas mantiniekiem un tamlīdzīgi.
Ja jūs domājat, ka jums (vai kādam jūsu ģimenes loceklim) varētu būt pajas,
bet par LIVKS darbību nesaņemat informāciju, laipni lūdzam stāties sakarā ar valdi
lai situāciju noskaidrotu. Ja paju īpašnieks vēlē
tos atbalstīt LIVKS darbību, savas pajas ziedojot atpakaļ Dzintariem, to var
viegli veikt izpildot vajadzīgos dokumentus. Ja vēlaties tuvāku informāciju par
Dzintariem, par valdes darbību vai jūsu ģimenes pajām laipni lūdzam rakstīt uz
info@dzintari.com.au vai PO Box 293 Goodwood, SA 5034. ■
Andra Rone, LIVKS valdes locekle
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Sidnejas latviešu vīru koris pēc koncerta baznīcā.
Kubliņa, kūkas un tortes šķēlīti no Rutas
Hāgenas un Baibas Libertes un kafiju
vai tēju no Džudijas Trumpmanes.
Vēl bija loterijas, no kuŗām mazās
loterijas biļetes pārdeva Tamāra Koškina,
Mārtiņš Koškins, Māra Rone un Daina
Vāgnere, bet lielākās loterijas biļetes
Anda Baumane un Sandra Graudiņa.
Te vēl nav pieminētas draudzes dāmas,
kas sarīkojumā darbojās atsevišķi un
neredzami un izpelnījušās atzinību tāpat
kā visiem redzamās.

Seniori 2019. gada
maijā

Katram no mums var būt cita vaļas
nodarbība gan no darba brīvajā laikā,
gan arī tad, kad vairs nav algotā darbā
jāiet. Cits lasa grāmatas, cits kārto
pastmarkas, cits iet katru dienu kīnoteātrī
filmas skatīties, cits vēro futbola spēles
vai volejbolu, vai basketbolu vai arī
kriketa spēles. Valentīns Trankels
vislabprātāk iet pastaigāties un tā jau
Vācijas nometņu laikā apstaigājis gan
mežus, gan ciemus, jo viņam labāk
patīk staigāt jaunās vietās, bet īpaši

Laimestu vilkšanu vadīja Ivars Birze,
pie laimestu izdales asistējot Dainai
Timermanei, bet laimestu numurus
pa vienam izvilka sešgadīgā Aurēlija.
Kā jau parasti, laimestus ieguva dažs
vairāk, dažs mazāk un cits nemaz, bet
bija arī, kas iegādājās 100 biļetes.
Ar loterijām sarīkojums pabeidzās
un būs jāgaida līdz Pļaujas svētkiem uz
gada beigām. ■
Juris Krādziņš
pa mežiem. Par šiem gājieniem vinš
pastāstīja senioru saietā 10. maijā.
Jau Vācijā bija skautos, bet tie
atjaunojās Sidnejā un rīkoja visādas
nodarbības. Pats dzīvojis Lillī Pillī pie
Port Hacking upes. 1952. gadā viņš
kopā ar brāli Ervīnu staigājis pa Lēdijas
Karingtonas ceļu kādus 23 kilometrus.
1955. gadā staigājis 46 kilometrus no
Helensburgas līdz Kempbeltaunai. Pēc
apprecēšanās 1965. gadā gan kādu
laiku nav staigājis, bet 1985. gadā
ar ģimeni devies uz Jaunzēlandi, kur
staigājis pa Milfordas ceļu. Vēlāk sācies
jauns posms 25 gados un pavisam
kopā staigājis kādos 240 pārgājienos,
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daudzos kopā ar draugu Dzintaru Dingu.
Pa starpam stāstiem redzējām
skatus uz ekrāna, kur fotouzņēmumi jau
no Vācijas laika, tad arī no Helensburgas
Kempbeltaunas gājiena. Interesanti,
ka ceļojumos līdzi nav bijusi dzēriena
pudele, tamdēļ padzēries uz vēdera
gulēdams upes vai strauta krastā un tad
no tā ar muti lokot ūdeni. Reiz ceļojis
kopā ar brāļiem Briežiem, bet tiem, pa
nakti guļot, pienācis klāt īsts briedis.
Tālāk vēl rādīja skatus no ceļojuma
no Helensburgas uz Bandīna, bet vēl
kāds cits brauciens uz Lindemaņa un
Gledstona pārejām. Ap 2000. gadu
staigājis pa Zilajiem kalniem, bet vēlāk
uz Austrālijas otru augstāko kalnu
Taunsendu, kas 19 metrus zemāks par
augstāko Koscjuško kalnu.Vēl gājiens
uz Ramsheda kalngaliem, kur īsts
dabisku akmeņu krāvums, kas izskatās
kā skulptūra un nosaukts par tēvu un
dēlu.

Valentīns Trankels

Kāds cits gājiens uz Volemai
nacionālo parku, kur Volemai akmeņi
atrodas kādus 10 kilometrus no Patī
(Putty) ceļa. Bijis kāds uzraksts 1999.
gadā, bet starplaikā ugunsgrēkā
sadedzis un nav vairs redzams. 50
kilometrus no Kolo upes pirms miljons
gadiem bijis kāds ezers, pie Ņunes
(Newnes) upes hotelis, kas vairs
nedarbojas.
Pēc starpbrīža dažādi skati no
Latvijas televīzijas, to starpā Teiču
dabas rezervāts, kam piešķirts Eiropas
bronzas standarts un Zaķu muižas
dabas taka, kur bērni spēlējās ar
sprāgstošiem gurķīšiem. Parādīja arī,
ka pāri Daugavai ziemā var staigāt, ja
ledus 15 centimetrus biezs, pat ar 10
centimetriem, bet mazāk gan ne.
Rādīja Anitas Andersones vīru
Greiemu Andersonu, kas labi runā
latviski un 2008. gada vasarā pārstaigājis
Latviju no Krievijas robežas līdz Liepājai,
bet gadu vēlāk no tālākā punkta
Lietuvā līdz robežai ar Igauniju.
Diemžēl par šiem ceļojumiem
filmas skatu nebija. Tad vēl dūku
grupa Auļi ar bungām pastiprināta
sniedza dažas dziesmas.
Jānis Grauds, kas vadīja
šo sanāksmi, vēl ziņoja par
Kabarē atkārtojumu 2. jūnijā un
ierosināja senioru saieta sākumu
pārcelt stundu agrāk. Savukārt
Juris Silmalis ziņoja, ka 7. jūlijā
plkst. 11.00 notiks kādreizējās
Gretas nometnes iemītnieku
sanākšana ar satikšanos vēlāk
Gretas Strādnieku klubā. ■
Juris Krādziņš

Nākamais Ritums būs 2019. gada jūlijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2019. g. 15. JŪNIJAM.
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Kabarē de Rīga

atgriezīsies Sidnejā svētdien, 2. jūnijā, plkst 14.00
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Sidnejas latviešu
sabiedrības dižgari

Elga Leja, Rodze-Ķīsele
17.01.1923. – 02.03.2011.
Elga Ērika RodzeĶīsele, dzejniece,
politiķe, sabiedrisko
aktivitāšu aprakstītāja
un latviešu valodas
aizstāve. Visiem
pazīstama kā dzejniece
un dzejoļu krājuma “Ilgu
laiva” autore – Elga Leja
Dzimusi Rīgā, viņas tēvs strādājis
dzelzceļu virsvaldē, māte bijusi
skolotāja. Mācoties Marijas Milleres
ģimnāzijā Rīgā, sevišķi patikušas
valodas, ieskaitot latviešu valodas
gramatiku, pie kam klases audzinātāja
un latviešu valodas skolotāja Marta
Lauže šo interesi veicinājusi, uzdodot
papildus vingrinājumus. Jau no skolas
gadiem bijusi tuvā saskarē ar daudziem
tā laika dzejniekiem, literātiem un
sabiedriskiem darbiniekiem.
Latvijas valsti un tās brīvību tā
uzsūkusi sevī kopā ar dzimtenes svaigo
gaisu. Tāpēc Elgas Lejas dzejā pašas
fiziskā pastāvēšana un dzīvošana ir
nešķirami saistīta ar brīvās Latvijas
pastāvēšanu. Tēvzemes mīlestība ir
galvenā tēma viņās dzejā.
Pēc emigrēšanas Elga RodzeĶīsele bijusi bēgļu nometnēs Vācijā, tad
izceļojusi uz Austrāliju, kur Pērtā viņa
uzsāka savu politisko darbību Liberāļu
partijā un pat kandidēja Austrālijas
parlamenta vēlēšanās. Vēlāk iesākto
darbību turpināja Sidnejā, kur viņa
izcīna daudzas uzvaras, atmaskojot
arodbiedrībās iefiltrējušos komunistus,
par ko plašus rakstus sniedz austrāliešu
avīzes un televīzija. «Latviete iztīra
arodbiedrību no komunistiem» ir tikai
viens raksturīgs virsraksts kādā avīzē,
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bet tas jau izsaka visu.
Nav brīnums ka šī asā pretkomunisma
cīņa ir radusi mūsu tautietei daudz
pretinieku. Viņa ir saņēmusi draudu
vēstules, draudēts arī viņas vīra mātei,
un mēģināts viņu uz ielas sabraukt.
Pieminams, ka Austrālijā Elga RodzeĶīsele nodibinājusi ģimenes dzīvi ar
bijušo Latvijas policijas inspektora
Jāņa Ķīseļa dēlu. Kalpakieti Jāni Ķīseli
nežēlīgi nogalināja komunisti.
Notikušajās pretkomunisma
līgas konferencēs Elga RodzeĶīsele galvenā kārtā referējusi par
pārkrievošanas metodēm Latvijā, par
intelektuāļu apspiešanu un par krievu
uzkundzēšanos latviešu tautai un tās
koloniālu izmantošanu.
Sava mūža pēdējos gadus viņa
pavadīja aktīvi strādājot Sidnejas
latviešu sabiedrībā rakstot recenzijas
informācijas biļetenā Ritums par
notikušiem sarīkojumiem. ■
Imants Līcis

Jāņi

Turpinājums no 1. lpp

vainagu. Ja meijas pārstāv vertikālo
– vīrišķo – veselumu, tad vainags –
horizontālo jeb sievišķo. Tāpēc īpaša
vainagu pīšana ir jaunām meitām. Viņām
esot jāpin trejdeviņu ziedu vainadziņš,
liekot no katra zieda pa trim ziediņiem
kopā, pinot ciešā pīnē, novietojot
pamīšus ziedus ar īsiem un gaŗiem
kātiem. Pēc Jāņiem vainagus izžāvē
un glabā līdz nākamajiem Jāņiem, lai
tos sadedzinātu Jāņu ugunskuŗā, līdz ar
to sadedzinot neveiksmes un nelaimes.
Vainagā ievītās Jāņuzāles var arī
izmantot tējai, kvēpināmajām slotiņām
un zālīšu amuletiem jeb maisiņiem.
Namatēvu un namamāti Jāņu vakarā

godā par Jāņa tēvu un Jāņa māti,
savukārt visi pārējie tiek saukti par
Jāņa bērniem. Jāņa tēvs un Jāņa māte
sagaida viesus ar pašbrūvētu alu un
paštaisītu sieru, izsaka pateicību par
vainagiem un zālēm un aicina Jāņa
bērnus pie galda. Tradicionāli Līgo
svētku galds tiek pušķots ar Jāņu zālēm.
Jāņu dienas mielasta pamatā ir piena
produkti, maize, cūkgaļa un miežu
alus. Jāņu siers apļa formā simbolizē
sauli un pasauli tās veselumā. Laužot
pa gabalam no siera, katrs paņem sev
daļu saules spēka. Līgo svētku tradīcija
ir arī alus gatavošana un dzeršana.
Alus simbolizē saimnieka darba sparu,
apstrādājot laukus, iesējot labību,
novācot ražu. Tas ir arī lauku ražības
rādītājs.
Dziedāšana jeb līgošanu katrā mājā
mēdz iesākt pēc vakariņām. Līgot
turpina visu cauru nakti līdz saules
lēktam vai nu pie Jāņu uguns, vai arī

līgotāji iet no mājas uz māju. Jāņa
bērni katrās mājās ir gaidīti viesi, jo
viņu ierašanās simbolizē saticību un
pārticību. Tāpat pie Jāņu uguns, Jāņa
bērni cits citu apdzied jeb aplīgo. Vārds
„līgo” līvu valodā nozīmē „lai top”.
Burvestību, noslēpumu un mīlestības
pilnā Jāņu nakts ir īstā reize nākotnes
zīlēšanai. Īpaša ir mīlestības maģija,
kas saistīta galvenokārt ar precībām.
Turpmāko precēties vēlētāju likteni var
pareģot gan pēc Jāņu nakts sapņiem, gan
vainaga, gan ezera ūdens, piemēram,
Jāņu naktī meitām jāskatās ezerā, tad
tā ūdenī redz precinieku nākam. Vēl
parastāks nākotnes zīlēšanas veids
ir vainagu mešana ozolā – cik reižu
vainags nokrīt, tik gadu vēl jāgaida uz
precinieku. Un, protams, nedrīkst arī
aizmirst, ka šajā maģiskajā naktī uzzied
paparde, kuŗu jaunajiem mīlētājiem
naski jādodas meklēt.
Pēteris Kļaviņš

PBLA ZIŅU APSKATS

Eiropas elektroenerģijas sistēmu 2025.
gadā.
EM aģentūrai LETA norādīja, ka
Ministru kabinets arī atbalstījis, ka
AS "Augstsprieguma tīkls" paraksta
Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu
pievienošanas līgumu kontinentālās
Eiropas elektroenerģijas sistēmai un pēc
šī līguma prasību izpildes Kontinentālās
Eiropas Reģionālās grupas sinhronās
zonas līgumu.

22. maijā
Va l d ī b a a t b a l s t a L a t v i j a s p i e vienošanos Eiropas elektroenerģijas
sistēmai 2025.gadā
Ministru kabinets otrdien sēdes
slēgtajā daļā atbalstīja Ekonomikas
ministrijas (EM) piedāvāto virzību uz
Latvijas elektrotīklu sinhronizāciju ar
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"Baltijas valstu elektroenerģijas
sistēmu sinhronizācija ar Eiropas
sistēmām palielinās Baltijas valstu
enerģētisko drošību, stiprinās dalību
Eiropas Savienības (ES) enerģijas tirgū,
kā arī samazinās atkarību enerģētikā no
kaimiņvalstīm Krievijas un Baltkrievijas,"
uzsvēra ministrijā.
Gan no tirgus attīstības, gan ES
energoapgādes drošības prioritāšu
viedokļa Baltijas valstu ciešāka integrācija
ES energosistēmās ir loģisks nākotnes
attīstības solis, pauda ministrijā, atzīmējot,
ka vairāku valstu energosistēmu darbība
sinhronā režīmā būtiski samazina
energosistēmas ekspluatācijas izmaksas
un uzlabo drošību, jo samazina
lokālu avāriju iespējamo nelabvēlīgo
ietekmi uz energosistēmas stabilitāti
un vienkāršo energosistēmas būtisku
darbības parametru uzturēšanu. EM
atzina, ka pēdējo gadu laikā Baltijas
valstu energoapgādē aizvien būtiskāku
lomu ieņem elektroenerģijas un citu
energoresursu piegādes no ES valstīm,
bez tam būtiski attīstās ES valstu
sadarbība energoapgādes drošības un
solidaritātes politikā.
Baltijas valstu gatavošanās
energosistēmu integrācijai ES valstu

energosistēmā turpinās jau vairākus gadus,
iesaistītajām pusēm veicot pētījumus
par paredzamajiem elektropārvades
sistēmas darbības režīmiem un ar
tiem saistītajām izmaksām, kā arī par
ekonomiski un tehniski pamatotākajiem
risinājumiem energosistēmu integrācijai.
"Baltijas valstis ir pieņēmušas politisku
lēmumu atslēgties no tā dēvētā "Brell"
enerģētiskā loka, kas Latviju, Lietuvu un
Igauniju savieno ar Baltkrieviju un Krieviju.
Vēsturiski Latvijas un pārējo Baltijas valstu
energosistēmas ir projektētas kā daļa no
bijušās PSRS vienotās energosistēmas,
tāpēc arī pēc neatkarības atjaunošanas
1991.gadā Baltijas valstis saglabāja
vēsturisko elektropārvades infrastruktūru,
un joprojām turpina sadarbību sinhronā
režīmā ar Krieviju un Baltkrieviju," piebilda
ministrijā.
21. maijā
Baltijas valstis un ASV vienojas
pastiprināt sadarbību enerģētikā
Baltijas valstis un ASV vienojušās
pastiprināt sadarbību enerģētikā, plānojot
septembrī Viļņā rīkot pirmo tikšanos
formātā "3+1", pirmdien paziņojis Lietuvas
prezidentes birojs.
Šāda vienošanās pirmdien panākta
Kijevā, kur pēc Vašingtonas iniciatīvas

SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai
www.slb.org.au
vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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sarīkota Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
prezidentu un ASV enerģētikas ministra
Rika Perija tikšanās.
Kā uzsvērusi Lietuvas prezidente
Daļa Grībauskaite, ASV ir Baltijas valstu
stratēģiskā partnere, kas atbalsta Lietuvas
centienus dažādot energoresursu
piegādes avotus, samazināt atkarību
no Krievijas gāzes un stiprināt reģiona
enerģētisko patstāvību.
Iecerēts, ka formāts "3+1" ļaus
pastiprināt sadarbību Baltijas valstu
elektrotīklu sinhronizācijā ar Eiropas tīklu,
kiberdrošības stiprināšanā, atjaunojamo
energoresursu izmantošanā un kopīga
reģionālā gāzes tirgus izveidē, īpašu
uzmanību pievēršot sašķidrinātās
dabasgāzes importa paplašināšanai.
Tikšanās laikā Kijevā pārrunāts arī
jautājums par sašķidrinātās dabasgāzes
piegādi no ASV. Lietuva bija viena no
pirmajām valstīm Eiropas Savienībā, kas
sāka importēt sašķidrināto dabasgāzi no
ASV caur Klaipēdas termināli. (Leta/BNS)
Latvija mačā pret Zviedriju dramatiski
noslēdz cīņu par ceturtdaļfinālu
Latvijas hokeja izlase pasaules
čempionātā pirmdien, 20. maijā, ar
rezultātu 4:5 Bratislavas grupas spēlē
piekāpās pašreizējai pasaules čempionei
Zviedrijai un zaudēja cerības iekļūt
ceturtdaļfinālā.
Tādējādi Latvijas valstsvienība ar
sešās spēlēs izcīnītiem sešiem punktiem
vairs nevar aizsniegt ceturto vietu
Bratislavas grupā un šajā turnīrā aizvadīs
vairs tikai vienu spēli, nekvalificējoties
ceturtdaļfinālam. Izlase 21. maijā, otrdien,
cīnīsies pulksten 17.15 pret Norvēģijas
valstsvienību.
17. maijā
Latvijas pārstāvji neiekļūst Eirovīzijas
dziesmu konkursa finālā
Latvijas grupa "Carousel" ar dziesmu
"That Night" neiekļuva Eirovīzijas dziesmu

konkursa finālā, kurš notiks Izraēlas
pilsētā Telavivā.
Šodien notikušajā otrajā pusfinālā
ceļazīmi uz finālu izcīnīja dalībnieki
no Ziemeļmaķedonijas, Šveices,
Dānijas, Zviedrijas, Maltas, Krievijas,
Albānijas, Norvēģijas, Nīderlandes un
Azerbaidžānas. Otrajā pusfinālā tāpat
tika atsijāti dalībnieki no Armēnijas,
Īrijas, Moldovas, Rumānijas, Austrijas,
Horvātijas un Lietuvas.
Kā ziņots, otrdienas vakarā notika
64.starptautiskā Eirovīzijas dziesmu
konkursa pirmais pusfināls, kurā šī
konkursa finālam tika izraudzītas 10
valstis, tai skaitā Igaunija, bet septiņu valstu
kandidatūras finālam tika noraidītas. No
pirmā pusfināla dalībniecēm finālā iekļuva
Austrālija, Baltkrievija, Čehija, Grieķija,
Igaunija, Islande, Kipra, Sanmarīno,
Serbija un Slovēnija. Igauniju šīgada
Eirovīzijā pārstāv Zviedrijas dziedātājs
Viktors Krons ar dziesmu "Storm". Pirmajā
pusfinālā tika atsijātas Beļģija, Gruzija,
Melnkalne, Polija, Portugāle, Somija un
Ungārija.
Konkursa fināls notiks sestdien,
18.maijā. Tajā piedalīsies abos pusfinālos
izraudzītās 20 valstis, kā arī šīgada
konkursa rīkotāja Izraēla un Eirovīzijas tā
sauktais "Lielais piecnieks" - Lielbritānija,
Francija, Itālija, Spānija un Vācija.
Pagājušajā gadā konkursā uzvarēja
Izraēlas dziedātāja Neta Barzilaja, bet
šogad valsti pārstāvēs 27 gadus vecais
dziedātājs Kobi Marimi. Izraēla konkursā
ir uzvarējusi kopumā četras reizes, taču
divreiz tā finansiālu problēmu dēļ atteicās
no tiesībām rīkot Eirovīziju. (LETA.lv)
15. maijā
Ināra Mūrniece uzsver ciešo
parlamentāro sadarbību ar ASV
Kongresu
“Vēlamies tālāk attīstīt ciešo
parlamentāro sadarbību starp Saeimu
un ASV Kongresu. Priecājamies, ka
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ASV Kongresā Latvijai un Baltijas
valstīm ir patiesi un uzticami draugi. Mēs
atzinīgi vērtējam ASV Administrācijas
un Kongresa stingro apņēmību stiprināt
Latvijas un visa Baltijas reģiona drošību
un aizsardzību,” otrdien, 14.maijā, sacīja
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece,
tiekoties ar ASV ārkārtējo un pilnvaroto
vēstnieci Latvijā Nensiju Baikofu Petitu
(Nancy Bikoff Pettit), kura bija ieradusies
vizītē Saeimā.
Partnerība ar ASV ir Latvijas ārpolitikas
prioritāte. 13.Saeimas deputātiem ir
aktīva interese par ciešu dialogu ar
ASV parlamentāriešiem. Ir izveidota
deputātu grupa sadarbības veicināšanai
ar ASV Kongresu, kuru vada Ārlietu
komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols.
Vēlētos uzsvērt ASV Pārstāvju palātas un
Senāta rezolūciju nozīmi, paužot atbalstu
transatlantiskajai partnerībai un NATO, tā
Saeimas priekšsēdētāja.
Tikšanās laikā tika pārrunātas
13.Saeimas darbības prioritātes. Saeimas
un valdības kopīgā darba mērķis ir
labi uzraudzīts un kontrolēts finanšu
un kapitāla tirgus, kas darbojas visas
sabiedrības interesēs, sacīja I.Mūrniece.
13.Saeima īsteno stingru parlamentāro
uzraudzību finanšu sektora sakārtošanā.
ASV vēstniece Nensija Baikofa Petita
ir akreditēta Latvijā 2015.gada septembrī
(Saeimas preses dienests)
Latvijas hokejisti salauž Itālijas
pretestību un gūst otro uzvaru
pasaules čempionātā
Latvijas hokeja izlase otrdien (14.
maijā) Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā
pasaules čempionāta trešajā spēlē ar
rezultātu 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) uzvarēja
Itālijas valstsvienību. Latvijas izlases labā
vārtus šajā spēlē guva Roberts Bukarts,
Rihards Marenis, kuram tas bija pirmais
vārtu guvums planētas meistarsacīkstēs,
un Teodors Bļugers.
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Nākamo spēli Latvijas izlase aizvadīs
ceturtdien (16. maijā), kad pulksten 21.15
gaidāma cīņa ar Čehijas valstsvienību,
bet pēc tam sekos spēles ar Krieviju (18.
maijs pulksten 13.15), Zviedriju (20. maijs
pulksten 17.15) un Norvēģiju (21. maijs
pulksten 17.15). [...] (leta.lv)
9. maijā
Koalīcijas deputāti oficiāli izvirza
Levita kandidatūru Valsts prezidenta
amatam
Koalīcijas Saeimas deputāti oficiāli
izvirzījuši Eiropas Savienības tiesas
tiesnesi Valsts prezidenta amatam, liecina
Saeimas Prezidijā iesniegtais dokuments.
Iesniegumu par Levita izvirzīšanu
parakstījuši vairāki koalīcijas deputāti:
Raivis Dzintars (NA), Ināra Mūrniece (NA),
Juta Strīķe (JKP), Dagmāra Beitnere-Le
Galla (JKP), Daniels Pavļuts (A/P), Vita
Tērauda (A/P), Artuss Kaimiņš ("KPV
LV"), Aldis Blumbers ("KPV LV"), Arvils
Ašeradens (JV) un Ainars Latkovskis (JV).
V ē s t ī t s , k a Va l s t s p r e z i d e n t a
kandidatūru pieteikšana sākusies
ceturtdien, 9. maijā.
Levits ir pirmais oficiāli izvirzītais
pretendents uz šo amatu.
Ziņots, ka 15. aprīlī koalīcijas partijas
sadarbības sanāksmē vienojās par kopīgu
atbalstu Eiropas Savienības Tiesas
tiesnesim Levitam Valsts prezidenta
amatā.
"Par" Levitu kā Valsts prezidentu
ir gatava balsot "Jaunā Vienotība",
"Attīstībai/Par!", Nacionālā apvienība
"Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK" (NA) , Jaunā konservatīvā partija
(JKP), savukārt, cik daudz jāvārdu Levits
iegūs no partijas "KPV LV", nav skaidrs.
Iepriekš seši deputāti no "KPV LV" pauda
atbalstu Levitam.
""KPV LV" frakcijas deputātiem netiks
Turpinājums 31. lpp.

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪNIJĀ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Debesbraukšanas dienas dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. plkst. 10.00 – Svētā
Gara svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 16. plkst. 10.00 – Aizvesto
Piemiņas un Trīsvienības svētku
dievkalpojums.
Svētdien, 23. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 30. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
JŪNIJĀ
Svētdien, 2.
I.Birze
Svētdien, 9.
U.Hāgens
Svētdien, 16.
Judy Trumpmanis
Svētdien, 23.
A.Kristovskis

Svētdien,30.
J.Turmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
JŪNIJĀ
Svētdien, 2.
L.MacPherson
Svētdien, 9.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 16. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 23.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 30.
L.Vilciņa/A.Zīda
GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.
Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie Draudzes priekšnieka
vai draudzes Dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
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Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
"Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa,
it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja
visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem
parādījās it kā uguns mēles, kas
sadalījās un nolaidās uz ikvienu no
tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto
Garu..." Alleluja, lai ir slavēts Tas
Kungs!
R.S.
(Bībelē sk. Ap.d.2. nodaļu)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
JŪNIJĀ
Svētdien, 2. plkst. 9.30 Debesbraukšanas dienas dievkalpojums.
Svētdien, 9. plkst. 9.30 Vasarsvētku
dievkalpojums.
Svētdien, 30. plkst. 9.30 dievkalpojums
3. svētdienā pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 2.
Olafs Šics
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Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

Svētdien, 9.
Olafs Šics
Svētdien, 30.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 2.
Gundega Zariņa
Svētdien, 9.
Gundega Zariņa
Svētdien, 30.
Marita Lipska
DRAUDZES NODEVAS
Saskaņā ar š. g. 12. maija pilnsapulces
lēmumu, draudzes nodevas par 2019.
gadu ir $100. Lūdzam nosūtīt uz
draudzes kasiera Valdemāra Dūšeļa
adresi, 11. Byanbi Place Castle
Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi uz
“Latvian Unity Congregation” vārda.
Informāciju var saņemt no zemāk
minētajiem valdes locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
32 Parnell St, Strathfield 2135,
Tel. mob.
0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
Telefons
0424 717 365
Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park, NSW, 2133
Telefons
(02) 9706 3430
Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090

PBLA ziņas

Turpinājums no 28. lpp.

uzspiests atbalstīt vai neatbalstīt kādu
kandidatūru, tā ir viņu pašu izvēle. Viņi
paši balsos pēc savas sirdsapziņas,"
iepriekš pauda "KPV LV" deputāts Artuss
Kaimiņš.
Levits dzimis 1955. gadā. Viņš 1982.
gadā beidzis Hamburgas Universitātes
Juridisko fakultāti, bet 1985. gadā –
Hamburgas Universitātes Sabiedrisko
zinātņu un filozofijas fakultāti. Viņš ir
jurists un kopš 2004. gada Eiropas
Savienības Tiesas tiesnesis. Karjeras
laikā Levits bijis Latvijas vēstnieks Vācijā,
Austrijā, Ungārijā un Šveicē, kā arī
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu
ministrs un Saeimas deputāts. No 1995.
līdz 2004. gadam bija tiesnesis Eiropas
Cilvēktiesību tiesā. Levits ir 1990. gada 4.
maija Neatkarības deklarācijas līdzautors,
kā arī darbojies Satversmes preambulas
projekta izstrādē. Pērn Levits ieguva
titulu "Gada Eiropas cilvēks Latvijā".
Levits bija prezidenta amata kandidāts
arī 2015. gadā, taču toreiz koalīcija
nebija vienojusies par atbalstu vienam
kandidātam. Viņu augstajam amatam
virzīja Nacionālā apvienība. Tomēr
2015. gadā Valsts prezidenta amatā
Saeima ievēlēja esošo Valsts prezidentu
Raimondu Vējoni.
Saskaņā ar likumu par Valsts
prezidentu var ievēlēt Latvijas pilsoni,
kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 40
gadu vecumu. Valsts Prezidentu ievēlē,
atklāti balsojot, ar ne mazāk kā 51
Saeimas locekļu balsu vairākumu.
Vēlēšanas notiek kārtās, ja pirmajā
vēlēšanu kārtā neviens kandidāts nav
ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu
skaitu, tad par visiem kandidātiem tiek
balsots otrreiz. Ja arī tad neviens netiek
ievēlēts, vēlēšanas turpina, izslēdzot

ikvienā turpmākajā vēlēšanu kārtā to
kandidātu, kas iepriekšējā kārtā ieguvis
vismazāk balsu. Ja vēlēšanu pēdējā
kārtā neviens nav ieguvis ievēlēšanai
nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas
jaunas vēlēšanas.
Valsts prezidentu Saeima ievēlē uz
četriem gadiem. Viena un tā pati persona
nevar būt par Valsts prezidentu ilgāk kā
astoņus gadus no vietas. Jāatgādina, ka
šogad pirmo reizi Valsts prezidents tiks
ievēlēts atklāti. Līdz 2019. gadam, kad
stājās spēkā Satversmes grozījumi, Valsts
prezidents bija vienīgā amatpersona, kuru
Saeima ievēlēja aizklātā balsojumā.
Kandidatūras Valsts prezidenta amatam
iesniedzamas Saeimas Prezidijam
rakstveidā ne agrāk kā 60 dienas un
ne vēlāk kā 55 dienas pirms esošā
Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.
Pašreizējā Valsts prezidenta pilnvaras
beigsies 7. jūlijā. (Delfi.lv)
3. maijā
Valstī ievērojami samazinājies nodokļu
maksātāju - juridisku personu - skaits
Latvijā šogad 1.maijā bija 197 565
nodokļu maksātāji-juridiskas personas,
kas ir par 7,9% mazāk nekā pērn šajā
laikā, liecina Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) apkopotā statistika. Savukārt
mēneša laikā - salīdzinājumā ar 2019.
gada 1. aprīli - nodokļu maksātājujuridisku personu skaits Latvijas sarucis
par 0,2%. Visvairāk nodokļu maksātājujuridisku personu šogad maija sākumā
bija reģistrēts Rīgas klientu apkalpošanas
centrā - 112 615, kas ir par 12,5%
mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt
vismazāk nodokļu maksātāju-juridisku
personu bija reģistrēti Krāslavas klientu
apkalpošanas centrā - 1019 nodokļu
maksātāji-juridiskas personas, kas ir
samazinājums par 0,4%.2018. gada 1.
maijā Latvijā valstī bija reģistrēti 214 611
nodokļu maksātāji-juridiskas personas.
(Jauns.lv) ■
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What’s on at the House
Each month this page features a summary, in English, of major events at the
Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language.
May has been a month of theatre at the House. The Sydney Latvian Theatre's
Kabarē de Rīga show on the 5th of May saw the audience sing, eat, drink,
dance, and generally enjoy themselves during a couple of hours of 1920's and
30's historical cabaret. Meanwhile the Strathfield Musical Society has had a very
successful season of the first NSW amateur production of the Australian musical
Ladies in Black.
As usual, June is a month of both merrymaking and remembrance. Kabarē
de Rīga returns for one final performance and it's time for Jāņi - the midsummer
festival, but it's also time to remember the deportations of the 1940's.

Kabarē de Rīga, Sunday 2nd June, 2 p.m.

Rīga is one of the culture capitals of Europe, and it's location, halfway between
Berlin and Moscow put it at the crossroads of everything that was going on in
Northern Europe between the two world wars. Latvia had fought for, and gained,
her independence. It was time to experience the high life in Rīga and Rīga's top
hotel, the Hotel de Rome.
Recounting his memoirs, Alexander, a waiter at the hotel, takes us back to the
1920's and 30's, to enjoy the sights, the music, the dances, and the songs of that
time. You don't need to understand Latvian to enjoy the music and the atmosphere
of that bygone era.
Kabarē de Rīga returns from 3 sellout performances in Melbourne and Adelaide,
before embarking on a tour of 12 cities in Latvia in July and August, as part of
Latvia's ongoing Centenary celebrations.
Seating is limited, so it's advised to book in advance at the Latvian House shop.

Commemoration of Baltic Deportations, Sunday 16th June, 2 p.m.

A commemoration and concert to remember the thousands of Baltic peoples
who were deported from the Baltic states in 1941 and 1945-9.

Jāņi - Midsummer celebration, Saturday 22nd June, 1 p.m.

Come and enjoy the most Latvian of celebrations. The time when (in Latvia)
the sun is at it's highest and all the hard work to prepare for a bountiful harvest
has been done. It's time to sing, to dance, to eat and make merry. It's time for both
young and old to venture into the forest in search of the mythical "fern flower".
Food, drink, music, songs and dances will not be in short supply. Entry is free!
Edited by Pēteris Kļaviņš
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